
Vdsterfdmebo kyrka

hren 1936 pAtr i i f fades under rojningsarbeten i  den da rrvna
arrendatorsbyggnaden vid Vdsterfdrnebo priistgArd resterna av en

runsten. Rester av en runsten hade ocksA hittats pA 1880-talet. Kanske ror
det sig om delar till en och samma runsten? Av huggningsteknik, runformer
och ornamentik har forskningen slutit sig till att stenen dr ett verk av den
vdstmanliindske runmdstaren Litli. Stenens enda ldsbara ord "fader" gor
det sannolikt att runstenen har varit ett minnesmdrke over resarens fader.
Utover texten finns pA stenen ett kors och ddrunder ett ristat djur. Sanno-
likt 2ir stenen tillverkad vid mitten av 1000-talet.

Runstenens kors visar att stenen har ett samband med kristnings-
processen i det som senare blev Vdsterfdrnebo forsamling. Kanske marke-
rar korset en kristen del av ett dldre gravfdlt, innan nAgon kyrkogArd fanns.
Inte lAngt frAn platsen, ddr stenen en gAng stAtt, reser sig over sldtten det
berg i dagen, som i dldre handlingar kallas Lundberget. Namnet antyder att
hdr kan en gAng ha legat en offerlund. Hiir var bygdens gemensamma
samlingsplats och det var hdr, som i sinom tid en forsta liten kyrka bygg-
des. Siikerligen var den en enkel byggnad av trd. Kristen sed hade slagit
rot och sA smAningom borjade lagf2ist kyrklig ordning ocksA att giilla.

Det enkla triihuset smyckades och utrustades med mdsskldder och kyrk-
silver. FrAn VdsterAs kom biskopen med sitt folje for att upphoja det nya
huset till en byggnad av ett helt annorlunda slag, ddr mdnniskorna i mds-
san motte ett hiipnadsvdckande skAdespel av ljus, dofter, drdkter, fdrger
och sAng. Hdr var den himmelska ndrvaron pAtaglig.

Tidigt blev Fdrnebo genom livlig handel och samfdrdsel mellan den
spannmAlsproducerande M?ilarbygden och det malmrika Bergslaget i norr
ett kulturellt centrum med blomstrande ekonomi. Mot den bakgrunden dr
det inte att forvAna, att trZikyrkan snart var mogen att ersdttas av en sten-
kyrka. Den gamla trdkyrkan hade blivit alldeles for liten och oansenlig.
D2irfor blev det kring sekelskiftet 1300 aktuellt att gora som Vdstmanna-
lagens kyrkobalk sdger: "Nu vilja kristna miin hAlla Kristi bud och byggu
nv kvrka".

Madonnan med barnet, sengotiskt
arbete frdn 1500-talets bdrjan.
Skiinkt au ft)r samlingen
till Nordiska Museet,
deponerad pd
Statens Historiska
Museum.



Kyrknn som den sfig ut fdre 1767
t ttr Olou Grats bcskriuning doer
Viistmsnland).

Beslutet om att byggu en ny kyrka och nu av sten maste godkdnnas av

biskopen. Tillsammans med sin sockenpriist reste bonderna till stiftsstaden

VdsterAs och lade fram sina planer for biskopen, som enligt lagen skulle
"giva dem lov ddrtill". Forst ddrefter kunde kyrkbygget borja. Bonderna i

uib"t"t var inte mAnga. Tjugo eller trettio, kanske bara tio. Men sA smi-

ningom kom :inda den dag, ndr kyrkanvar klar. Dagbestdmdes forbiskop-

ens besok och efterliingtade invigning av den nya kyrkan.

Sjiilva invigningen beskrev mycket AskAdligt, hur den nybyggda kyr-

kan blev en helig motesplats och Herrens boning. I lAngsam procession

gick biskopen och hans folje tre varv runt kyrkan. Tre gAnger stotte bisko-

pen sin stav i den st?ingda kyrkporten under det att koren sjong ur Psaltaren:
;'Hoj"t"t,I portar, edra huvuden att drans konung mA draga ddrin". En rost

inifran kyrkan fragade: "vem dr da drans konung?" och fick till svar: "Det

dr Herren, stark och mdktig". Porten oppnades och biskopen, som i detta

liturgiska drama representerade Kristus, tog kyrkan ibesittning. Tolv sm6

kors melades pA kyrkans vdggar och bestroks med helig olja. Och under

det att rokelsen steg mot taket bad biskopen: "Gud... tag din boning och

hdrska i detta tempel, sA att alla som hdr samlas for att bedja fAr del av din

trost och hjalp". FrAn denna hogtidliga invigning finns alltjiimt framme i

koret tre av konsekrationskorsen bevarade.

Kyrkans byggnadshistoria
Hur den medeltida grAstenskyrkan, som var helgad At jungfru Maria, ut-

viindigt sAg ut med tegelmurverk i takrosten, fonster och portaler, det kan

vi se pA Olof Graus teckning frAn tiden strax for den stora ombyggnaden
p61700-talet. PA en rektanguldr grund utan
markerat kor - alltsA en salkyrka - och un-
der ett hogt sadeltak reste sig murarna med

smA fonster. PA sydsidan fanns ett vapen-
hus och pA norrsidan en sakristia. PA vdst-

sidan stod en klockstapel.
Inviindigt var kyrkan troligen forsedd

med ett tunnvalv av trd. Mot slutet av med-
eltiden - nAgon gAng mellan1.465 och 1490 -

revs tunnvalvet och slogs tre miiktiga stjiirn-
valv av tegel over kyrkorummet, de tvA
frdmre av Vadstenatyp, det bakre en Sture-
stjdrna. Valven, som tjdnade som en konkre-



tisering av himlen pA jorden, vilar pi kraftiga murpelare, ornerade med
enkla, lodrdta refflor.

I kyrkan finns en miirklig dopfunt av gotldndsk kalksten. PA 1200-talet,
sannolikt kring mitten av Arhundradet, hogg en stenmdstare pA Gotland
denna funt, som hamnade i Vdsterfdrnebo kyrka. Ndr den kom till fastlan-
det dr inte kdnt. Att den inkoptes for den lilla triikyrkan dr mindre troligt.
Sannolikt dr att det var den nya kyrkan av sten, som forsAgs med stenfunten.

FrAn Antwerpen kom strax efter sekelskiftet 1500 det stAtliga altarskApet
med dess scener i skulpturer och mAlningar ur Kristi liv. Den helt domine-
rande skildringen dr korsfdstelsen. Men varfor dr denna brutala scen Ater-
given i vacker forgyllning? Svaret f6r vi om vi gor som medeltiden gjorde
och lflter lAnghuset vila i halvdunkel. Som kontrast till detta dunkel dr
koret upplyst av ett fonster pA sydsidan, en takkrona med sina ljus och
ljusen pA altaret. Hdr dr nu altarskApet ett enda stort skimrande smycke,
som ndra nog overvdldigar betraktaren. Hiir gAr grdnsen mot himmelen,
som for den fromma tanken tar vid alldeles bortom korvdggen.

Med reformationsriksdagen i VdsterAs fu 1527brot en ny tid in i landet.
Gustaf Wasa brot forbindelsen med Rom och intriidde sjZilv i stiillet for
pAven som svenska kyrkans overhuvud. Handgripligt miirktes det nya
genom att kungen brandskattade kyrkorna. I Vdsterfdrnebo nodgades for-
samlingen overldmna en forgylld kalk med pat6n, ett forgyllt kdrl (monst-
rans) for utstiillning av konsekrerade oblater, en relikgomma i form av en
hand samt en kyrkklocka. Men i ovrigt ldmnades den medeltida interi-
oren i kyrkan orord.

Vid visitationenISTT fAr vi veta att kyrkan iigde tvA kalkar med patener,
en korkApa av rod "floghel" (sammet), fyra mdsshakar och en dalmatika
med gula rdnder (1669 konstaterades att den var "oduglig") samt ett ro-
kelsekar. I klockstapeln hdngde tvA klockor och pA valvet en sanctusklocka.
I kyrkorummet fanns forutom hogaltaret med altarskApet tvA sidoaltaren.
Dessa togs bort pA 1580-talet men iin fanns kyrkans skyddshelgon Maria
frAn det norra sidoaltaret kvar - dock sedan 1BB4 avyttrad till Historiska
museet.

Lr 1622 visiterade biskop Johannes Rudbeckius Vdsterfdrnebo. Proto-
kollet beriittar om kyrkan, som dnnu hade sin medeltida karaktdr bevarad
i huvuddrag, att dess murade vaggar var vitputsade och att golvet var
belagt med tegel. Men det dr framfor allt inventarierna, som visitations-
protokollet skildrar. Det forndmsta inventariet var korets " altartafflamedh
heela Christi historia". Bland de losa inventarierna ndmns tre kalkar med
patener av silver, en ljuskrona med tolv pipor, en ljusstake med tre pipor

Viisterfiirnebo l<yrkas aalo iir aa typen
" Vadstenastj iirna". N amnet kommer
frfrn aaluen i Vadstena klosterlcyrka
som aiilades omkring 1420.

S t j iirnu ala et gaa lcyrkobes iikaren en
stor skiinhetsuppleaelse, siirskilt niir
skenet frdn Ijuslfrgorna mdtte ribborna
i aalaet.



En no de "grcfoa" bildernafrfrn 7600-
tnlets predikstol. Kristtts hfiller aiirlds-
klotet i rtrinster Innd oclt lyfter den
hd gr o t ill a iil s i g nelse. F r nms t iilhtinge n
aill uisa htLr Gttd regerar ttiirlden
genont lagen och hur hnn i lqrkan
genom er)nngeliet ger eaigt litt

och ett fat till funten av mdssing. Av textilier noteras att kyrkan dgde en

korkApa av rod "blommeradt" sammet, fem mdsshakar, tvA antependier

samt en brudpZill av blAtt siden "med Guld inwiifvit". Om koret heter det,

att det var AtJkilt frAn lAnghuset av ett skrank av trd med "Snickare werk",

som var mAlat. Protokollet ndmner ocksA utan ndrmare precisering en dop-

funt och en "bokestool". Ddremot anmdrks att orgelverket pa en ldktare i

koret ar gammalt och "oferdigt". Det reparerades dock och blev 1630 ett

positiv pe 4 stam-or. "Bokestoolen" kan troligen ha betiZinat kantorn, som

hade att leda sAngen.
Ar l6}4fick den s k "Fldckebomdstaren" ,ErlkNilsson frAn Hedtorpet i

Fldckebo, i uppdrag att gora en ny predikstol. Den beskrivs som "stadig

och forsedd m-ed grofva bilder". Det gamla orgelverket ersattes 1568 med

ett helt nytt om 9 stdmmor - fu 1702 utokat till 14 stdmmor - och byggt av

Franzgoidt. Orgeln placerades pA en ldktare over ingAngen till sakristian.

Ar 167l flyttades sA det fristAende altaret in till korv;iggen.

Med tidenblev medeltidskyrkan allt for liten. En utbyggnad aktualise-

rades vid biskopsvisitationen 1755 men forst under hten1767-1770 kunde

kyrkan g"tlo-ga den onskade radikala fornyelse, som forvandlade sal-

kyrkan till en korskyrka med ett kraftigt torn over korsets centrum. Tor-

net, dit de tre klockorna flyttades, krontes med en lanternin. For ritningen

svarade byggmiistare Walmstedt i Stockholm, som ocksA ansvarade for

ombyggnidsarbetena. Totalkostnaden for arbetet uppgick till 98.090 daler

kopparmynt. Forebilden till ombyggnaden dr sdkerligen jean de la Val6es

ritning tili Katarina kyrka, som kom att bilda epok. Den kyrkan hade fatt

formen av ett kors med fyra lika stora armar, en helt odramatisk samlings-

sal kring en predikstol. Murarna pa mitten av vdsterfdrnebo kyrkas l6ng-

sidor revs t-tn net och de norra och sodra korsarmarna uppfordes. Fonst-

ren i kyrkan gjordes storre och placerades symmetriskt, ingangar med hoga

nortai anordnades i korsarmarnas sddra, vdstra och norra kortvdggar och

"n t-ry sakristia nybyggdes pA norra sidan.

6en 23 rnaj 1787 fick forsamlingen ovdntat besok av Gustaf III. FrAn

besoket Aterger kyrkoherden kungens konstaterade att "kyrkan vore en af

de vackraste, som han sett pA landsbygden". Men vdl inne i kyrkan var

han inte iika nAdig. Ddr sade han, ndr han "fick den gamla Altartaflan i

ogonosikte, at ock en Ny Altartafla syntes wara dfwensom nodig som ett

Orgelwdrk"!
kyrkans yttre omdaning forde med tiden med sig betydande for:ind-

ringir i kyrkorummets inredning. I vdstra korsarmenbyggdes 1803 en l2ik-

tare, dar en ny orgel av den k2inde orgelbyggaren Olof Schwan i Stock-



holm placerades. Denna orgel hade 15 hela och tvA halva stdmmor. Ar
1836 medgav biskopen att forsamlingen fick oka ut korfonstret for att fA
bdttre ljus i koret. Fordndringen dgde rum 1840 och ledde till att det gamla
altarskApet flyttades undan till en plats over ingAngen till sakristian. En
ny helt forgylld altarprydnad (under en sol ett kors med tornekrona samt
en svepeduk) anskaffades och fick gora tj2inst till restaureringen 7890-1891,
dA altarskApet flyttades tillbaka till sin ursprungliga plats. Fordndringen i
koret 1840 innebar ocksA att den redan 1825 beslutade nva predikstolen av
snickaren Milenius i Kumla dntligen kom pA plats.

Vid den stora restaureringen 1890-1891 fick altaret ett nytt bord och
altarring. Altarets gamla kalkstenshzill blev trappsteg vid en av ingAng-
arna. De gamla bdnkarna ersattes med nya. En ny orgel av G A Setterqvist
inkoptes 1891.

Fyrtio Ar senare 1934var det Ater dags for en omfattande restaurering.
Forutom rengoring och ommAlning av hela kyrkorummet utokades och
hojdes koret fram till triumfbAgen. Altaret gjordes dn en gAng om. Det
murades av tegel och den gamla kalkstenshiillen Aterbordades och blev
altarbord. Kyrkbiinkarna gjordes om, korfonstren fick glasmAlningar och
bakom predikstolen placerades ett forgyllt solkors. I norra korsarmen
iordningstdlldes ett dopkapell. OrgelfrAgan hade Ater blivit aktuell och nu
inkoptes en orgel med 21 stdmmor, tillverkad av A Magnussons Orgel-
byggeri i Goteborg.

19O0-talets senare Artionden innebar stora fordndringar i kyrkorummet.
Entr6n i soder gjordes om 1990 och ddr inreddes tve aktivitetsrum, Maria-
rummet och S:t Davidsrummet. I norra korsarmen avskdrmades en plats
for textilforvaring. Sedan dopfunten flyttats fram i koret fordndrades det
gamla dopkapellet till "Den gode herdens kapell" for vardagsmdssor och
mindre gudstjdnster. Altartavla blev en ikon av Erland Forsberg. 1977 /78
gjordes en genomgripande omdaning av sakristian. I anslutning diirtill
mAlade Bengt Olov Kiilde en ikon med motivet "Korsfdstelsen". I koret
placerades 1991 en kororgel frAn Gustafssons Orgelbyggeri AB i Hiirno-
sand. Ddr iordningstdlldes ocksA permanenta korplatser.

Den medeltida Mariastatyn fick 1995 en viirdig efterfoljare. DA tillver-
kade Olle Norberg frAn Norberg en Mariabild, som ger en modern tolk-
ning av det gamla innehAllet:Maria som den mycket ndrvarande modern
samtidigt som hon har en total kontakt med den Herre, vilkens tjdnarinna
hon dr. Mitt emot Mariastatyn iordningstiilldes under predikstolen ett litet
bonekapell med en ljusbiirare utformad som Marias mandorla och med i
centrum dels korset och dels Vdsterfdrnebos vapen.


